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te elõ, szervezte meg és gyakran szemé-
lyesen is vezette. Ezzel döntõ szerepe
volt az egyesületi szakmai turizmus ki-
fejlesztésében. Ennek nagy jelentõsége
volt az 1970-es, 80-as években, mert a
„vasfüggöny” idején, az elzártság évti-
zedeiben nagyot lazított nyugati irányú
szeparáltságunkon, s a példa nyomán
nem csak a német relációban. Továbbá
sok pénzt is jelentett az egyesületünk-
nek, mégpedig nemcsak a fenntartás-
hoz szükséges forintot, hanem „ke-
mény deviza” bevételt is. Az utóbbi
lehetõvé tette (még ha csak morzsákat
is kaptunk belõle), hogy az egyesület
állami vagy MTESZ támogatás nélkül,
saját forrásából számos kollégát tudott
utaztatni a kemény deviza elszámolású
országokba.

A megismerés a megbecsülés
alapja

A szakmai turizmus fellendülésének
köszönhetõen számos nyugat- és
észak-európai szakember (+ családtag)
ismerte meg  Magyarországot, a magyar
erdõket, a magyar erdészetet és faipart,
s alkotott magának reális képet hazánk-
ról és szakmánkról.

Mindezt tetézte, hogy Buff úr a már
említett német sajtóorgánumokban szá-
mos cikkben, valamint elõadás-soroza-
tok keretében széles körben propagálta
eredményeinket, tájékoztatta a közön-
séget munkánkról.

Nehéz volna mindennek az erkölcsi
és azon keresztül áttételesen realizált
anyagi-üzleti hasznát felbecsülni egy
olyan korszakban, amikor erdõgaz-

daságunk és faiparunk mûszaki fej-
lesztése, gépesítése, nyugati techniká-
val és technológiával történõ felszere-
lése kiemelt feladata volt a szakmá-
nak.

Vivat ad multos annos!
Nyolcvanadik születésnapja alkalmá-
ból tisztelettel és szeretettel köszönt-
jük egyesületünk elsõ külföldi tiszte-
letbeli tagját, Forstoberamtsrat
Joachim Buff erdõmérnök urat!
Szívbõl kívánjuk, hogy a mostanihoz
hasonló, magas korát meghazudtoló
jó erõben és egészségben éljen, alkos-
son továbbra is, s még számos alka-
lommal üdvözölhessük körünkben.
Vivat ad multos annos!

Dr. Király Pál

Az Erdõhasználati Szakosztály az utóbbi
idõben indulatokat kiváltó, elsõ hazai,
faalapanyagú Kazincbarcikai Hõerõmû
mûködését tanulmányozta mintegy 30
fõ részvételével. 

A program ismertetése elõtt álljon itt
néhány gondolat.

A 90-es évek elején Magyarország
gázközmûvel történõ ellátása többé-ke-
vésbé megtörtént, a vidéki lakosság zö-
me is a gázfûtést választotta. Ezzel egy
idõben és részben ezzel összefüggés-
ben a hazai mélymûvelésû szénbányák
bezártak. 

Az erdészet az addigi bányászati cé-
lú fatermékekkel is megnövelt ún.
sarangolt keménylombos választékai-
nak (cca. 2 600 000 m3) nem tudott
megfelelõ piacot találni, több fõ tevé-
kenységként erdõgazdálkodásból élõ
cég is nagyon nehéz helyzetbe került.

A probléma megoldására tanulmá-
nyok sora született a sarangolt választé-
kok papíripari, forgácslapcélú, energe-
tikai stb. hasznosítása lehetõségérõl.
Ezek, tekintve a keménylombos fafajok
magas lignintartalmát, a jó minõségû
cellulóz alacsony világpiaci árát, általá-
ban az energetikai célú hasznosítást tar-
tották az elõnyösebb felhasználási terü-
letnek, azzal a kritériummal, hogy a fá-
ból elõállított energia komfortfokozata
érje el a vezetékes gáz, illetve elektro-
mos energia komfortfokozatát. 

Sajnos a hazai energiaipart ekkor még
nem érdekelte a faalapanyag. A túlélés
érdekében erdõgazdaságaink a roppant
anyagpazarló és környezetterhelõ boksa

faszenítés; illetve nyomottárú-export irá-
nyába kényszerültek elmozdulni.

Gyökeres változást csak az EU csatlako-
zás közeledése,  az újratermelhetõ ener-
giahordozók elõtérbe kerülése, azaz né-
hány erõmû fatüzelésre átállása jelentett
(jelenti). (Magyarországon jelenleg a meg-
újuló energiaforrás 3,5 %-os, ezt 2010-ig
kormányhatározat alapján 5-6 %-ra kell
emelni. Ugyanez idöszak alatt az EU-ban a
cél 12 %.)  A tüzifa szempontjából kínálati
piac költségkövetõ áremelkedés mellett
keresleti piaccá vált, melyet a még mindig
fával fûtõ, kevésbé tehetõs lakosság felhá-
borodása kísér. A felháborodás emberileg
érthetõ, de a tüzifa-áremelkedés   még
mindig alatta maradt  az általános árnöve-
kedésnek. Ugyanis, amennyiben 1990-et
vesszük kiindulási idõpontnak (ekkor
kezdõdtek a gondok a sarangolt választé-
kok elhelyezése körül), a fogyasztói árnö-
vekedés napjainkig (a KSH adatai szerint)
a 8-szorosára emelkedett. 1990-ben a
közbensõ rakodói tüzifaár 1200,- Ft/m3 +
áfa volt. Azóta a tüzifaárak sehol sem
emelkedtek 8-szorosukra.

Ugyanakkor az erdõgazdálkodóknak
az áremeléssel mértéktartónak célszerû
maradniuk,   a tüzifa árrugalmassága,
éppen helyettesíthetõsége miatt kicsi.

Amennyiben a lakosság az áremel-
kedés miatt teljes mértékben elfordul e
fûtési módtól, úgy a tüzifaárakat a
jövõben gyakorlatilag az erõmûvek ala-
kíthatják.

Az üzemlátogatáson a résztvevõket a
Hõerõmû alapanyag-ellátásáért felelõs
projektigazgatója dr. Ávéd István kö-

szöntötte. Õ tartotta az alábbi kivonatos
ismertetést, majd vezetésével történt a
helyszínek megtekintése.

Ismeretes, hogy az erõmû  a Borsodi
Szénbányák mélymûveléssel kitermelt
barnaszenére települt. Eredetileg  10 ka-
zán és 6 turbina került beépítésre, me-
lyek maximális teljesítménye 200 MW
volt, úgyhogy, néhány kazán már akkor
is kizárólag a városi távfûtést szolgálta,
tehát elektromos energiát nem termelt.

Az Erõmûvet  a 90-es évek elején pri-
vatizálták,  az új tulajdonos az alapanya-
got biztosító bányákat is megvásárolta. A
mélymûvelés gazdaságtalansága miatt a
bányákat sorra bezárták. (A tanulmányút
óta az utolsó hazai mélymûvelésû bá-
nya, Lyukóbánya bezárásáról (bérbe-
adásáról) is döntött az AES, pillanatnyi-
lag egy KFT végez szénkitermelést.

Az erõmû szakgárdájának (saját sza-
vukkal élve) elõre kellett menekülniük,
akkor határoztak az újratermelõdõ (ter-
melhetõ) energiahordozókkal történõ
áramtermelésrõl.

Az elsõ ütemben egy kazánt (30 M
Watt) állítottak át fatüzelésre. Ennek
alapanyag-igénye cca. 200 ezer m3 tüzi-
fa. A legnagyobb beszállító az Észak-
erdõ Rt. és az Egererdõ Rt. Egy további
kazánban fûrészipari hulladékkal, ener-
giafûvel, nyesedékkel és más vegyes
tüzelõanyaggal fûtenek.

Egy távhõszolgálati kazán marad
széntüzelésû, ebben  Lyukóbánya bezá-
rása után valószínûleg külszíni fejtésbõl
származó lignitet égetnek majd.

Az átállás költségeit saját tõkébõl

A Kazincbarcikai Hôerômû
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banki hitelbõl, illetve szén-dioxidkibo-
csátási kvóta Hollandia felé történõ
értékesítésébõl fedezték. Közvetlen ál-
lami segítségnyújtás nem történt. A köz-
vetett támogatás az újratermelhetõ forrá-
sokból származó áram mintegy 60 %-kal
magasabb garantált átvételi árát és az
MVM Rt. általi kötelezõ átvételét jelenti.

A tájékoztatót követõ beszélgetésen
alapanyag-ellátási problémák kerültek
szóba. Jung László az egyik nagy beszállí-
tó, az Egererdõ Rt. vezérigazgatóhelyettese
említése szerint  cége végig ösztönzõ part-
nerként viselkedett. Beszédében jelezte,
hogy a projekt  ellenzõi közé a hazai
forgácslapüzemek is felsorakoztak. Emlé-
keztetett rá, hogy ugyanezen üzemek né-
hány éve még hallatlanul alacsony áron is
alig vásárolták a rostfát. Felvetõdött, hogy
a már meglévõ, illetve beruházás alatt álló
fatüzelésû hõerõmûvek alapanyag-igénye
800-1000 e m3 lesz. Ez az országban ter-
melt tüzifamennyiség 30-40 %-a.

A lakosság kiszolgálása tehát középtá-
von nem kerül veszélybe, a 2003. évi  gon-
dokat felvásárlási folyamatok generálták.

Több hozzászólás is azt erõsítette
meg, hogy energia-szükségletének kb
65%-át importáló ország nem teheti
meg azt, hogy a helyben képzõdõ ener-
giahordozó felhasználásról lemondjon.

A tájékoztató utáni elsõ „tõ melletti”
helyszínen az aprítógépeket tekintettük
meg. Sajnos a nagyobb teljesítményû
(120m3/órás)  gépet még szerelték, így
azt üzemelés közben nem láthattuk, de a
kisebb  „faéhsége” (60 m3/óra) is impo-
záns  volt. Tüzijátékkal felérõ látványt je-
lentett az apríték tüzelésû un. „fluid-
ágyas” kazán   (a farészecskék a felfelé
áramló befúvott levegõtõl lebegve ég-

nek). Érdekességet jelentett az is, hogy a
már szinte muzeális  GANZ turbinák
még mindig megbízhatóan  dolgoznak.

Vendéglátóinktól elköszönve az
abaúji Szanticskára utaztunk, ahol éj-
szakára az egész mûemlékfalu (Szantics-
kai Fülemüle Vendégházak), rendelke-
zésünkre állt.  A helyi ízek szerint készí-
tett vacsora utáni beszélgetésen a fa-
energetikai probléma még sokáig fog-
lalkoztatta a résztvevõket.

A második napon az Északerdõ Rt.
Boldvavölgyi Erdészeti Igazgatóságának
voltunk vendégei. Sajnos a terepi bemu-
tatót elmosta az akkor éppen nem
hiányzó, egyébként várva várt esõ. Az
idõjárás ellenére jó keresztmetszetet kap-
tunk az Igazgatóság nem mindennapi
erõfeszítést kívánó – a rendkívüli falopás-
sal és a feltáratlansággal jellemezhetõ –
munkájáról az Edelényi Ifjúsági Házban.
Az Északerdõ Rt. vezérigazgatóhelyettese
Papp Gyula vezetésével folytatódott a fa-
energetikai polémia is. 

Házigazdáink a  nem mindennapi él-
ményt jelentõ rudabányai vasbányásza-
ti múzeum látogatásával kedveskedtek
szakosztályunknak.

Ajánlhatjuk valamennyi kollégánk-
nak, hogy a térségben jártukkor ne
hagyják ki e látványosságot.

Végezetül szakosztálytagjaink nevé-
ben szeretettel megköszönöm a sikeres
tanulmányutat Vécsy György igazgató-
nak, Ávéd István projektigazgatónak
/AES Kazincbarcika/, Cserép János ve-
zérigazgatónak, Papp Gyula vezérigaz-
gató-helyettesnek, Tátrai Tibor erdé-
szeti igazgatónak (Északerdõ Rt.) és va-
lamennyi kedves munkatársuknak.

Garamszegi István  

A WWF legújabb tanulmánya szerint a
nagyüzemi mezõgazdaság a természet-
pusztításért a leginkább felelõssé tehetõ
ágazat. A nemzetközi természetvédõ
szervezet kutatásaiból kiderül: nagy árat
fizetünk azért, hogy a Föld szárazföldi te-
rületeinek több mint 50 százalékát meg-
mûvelik. Az agrárium körülbelül 1,3 milli-
árd embernek jelent megélhetést és 1300
milliárd dollárt termel, ám közben évente
130 ezer négyzetkilométernyi (közel más-
fél Magyarországnyi) természetes élõhely
semmisül meg véglegesen.

Az intenzív mezõgazdaság erdõ-
pusztulást, vízhiányt, talaj- és víz-
szennyezést okoz, miközben elmélyíti a

fejlõdõ országokban a környezeti, szo-
ciális és gazdasági problémákat.

A WWF úgy véli, új alapokra kellene
helyezni az élelmiszertermelõ tevékeny-
séget, mert az jelenlegi formájában az élet-
feltételeket veszélyezteti. A Föld egyre
növekvõ populációjának ellátásához a
mostani agrárrendszer a jövõben nem ter-
mel elég élelmiszert. A tanulmány felhívja
a figyelmet az intenzív monokultúrás ter-
melés és a kémiai anyagok túlzott haszná-
latának veszélyeire. Példaként említi Ang-
liát, ahol az intenzív mezõgazdaság miatt
77 százalékkal csökkent a madárpopulá-
ció az elmúlt harminc évben. 

(Népszabadság)

Az Ôrségben
A Természetvédelmi Szakosztály és az
Erdõmûvelési Szakosztály közös rendez-
vényt tartott április 15-16-án a szálaló
erdõgazdálkodásról az Õrségi Nemzeti
Parkhoz tartozó szentgyörgyvölgyi szálaló
erdõben. Elsõ nap délutánján népes hall-
gatóság elõtt beszéltek az elõadók. Dr
Markovics Tibor bevezetõjében elmondta,
hogy legalább négy területen nélkülözhe-
tetlen lesz a folyamatos erdõborítást bizto-
sító erdõgazdálkodás alkalmazása, mely-
nek a szálaló üzemmód az egyik lehetsé-
ges formája: a magánerdõk egy részében,
a gyenge termõhelyû területeken, a közjó-
léti erdõkben és részben a természetvéde-
lem alatt álló erdõkben. Ehhez kapcsolód-
va hívta fel a figyelmet Bús Mária az Erdé-
szeti Lapok 2004. áprilisi számában meg-
jelent, az erdõfenntartásról szóló Bartha
Pál (szakosztály tag) cikk aktualitására. 

Horváth Jenõ, a szálaló gazdálkodás ter-
mészetvédelmi jelentõségérõl tartott magas
színvonalú elõadást. Barton Zsolt a szálaló
üzemmód elõnyeirõl beszélt, alaposan,
sokoldalúan megvilágítva a szálalás törté-
netét, lényegét, jelentõségét. Kürtösi And-
rás a szálaló erdõgazdálkodás lehetõségeit
mutatta be nyugat-európai példák alapján,
szót ejtve az állományszerkezeti vonatkozá-
sokról, az örökerdõ típusainak fényigény
szerinti változatairól is. Dr. Péti Miklós a ba-
konyi paraszti szálaló gazdálkodás erdõem-
lékeirõl beszélt, harminc évnél régebbi fel-
vételeket is felvillantva. Sivák Krisztián a
szentgyörgyvölgyi szálaló erdõgazdálkodás
történetét ismertette. Hajdú Tibor az
erdõrendezés szemszögébõl világította
meg a szálaló erdõk kérdését. Szavaiból ki-
derült, hogy inkább a vágásos erdõkre van
berendezkedve az erdészeti igazgatás. Bo-
dor György a gazdálkodó szemszögébõl
beszélt várakozásaikról a felelevenítésre
kerülõ szálaló üzemmóddal kapcsolatban. 

A következõ nap Palotay István szent-
györgyvölgyi erdõben lévõ emlékhelyé-
nek meglátogatásával kezdõdött. A szála-
ló erdõkért lelkesedõ, a magyarországi
szálalás erdõrendezési vonatkozásait
rendszerbe foglaló nagy erdõrendezõ
életútját Hajdú Tibor mutatta be. A terepi
bemutatót Fliszár Aladár, a Zalaerdõ Rt.
Lenti Erdészetének erdõmûvelési mûszaki
vezetõje vezette. A jelenlétünknek külön
aktualitást adott, hogy ebben az évben ké-
szül a szentgyörgyvölgyi szálaló erdõ
üzemterve. Mivel szeretnék a hagyomá-
nyokat folytatni, így a folyamatos
erdõborítás kérdései a házigazdákat leg-
alább annyira érdekelték, mint a vendége-
ket. A végén egy gyönyörû erdõképpel
búcsúztunk a szentgyörgyvölgyi szálaló
erdõtõl.

Bús Mária
Dr. Markovics Tibor

WWF: a nagyüzemi mezôgazdaság
a fô pusztító


